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Geachte burgemeester,
Deze brief gaat over kinderen, de volwassen burgers van morgen.
Ze gaan nu nog naar de kinderopvang of naar school, ze lopen of fietsen door de straat, ze zitten op alle
mogelijke sportclubs of zijn actief met ballet of muziek, ze bezoeken de bibliotheek: allemaal zaken waar
het gemeentebestuur mede verantwoordelijk voor is.
Bovenal: kinderen willen spelen. Spelen is belangrijk voor kinderen. Spelen prikkelt de fantasie, het is
goed voor het opdoen van sociale vaardigheden, het komt de motoriek ten goede, het bevordert de
integratie, en spelen in de buitenlucht is goed voor de gezondheid.
Buiten spelen helpt een kind om later beter de weg te vinden in de maatschappij. Toch speelt een op de
vijf kinderen niet of nauwelijks buiten en de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs op
scholen staat behoorlijk onder druk. 500.000 kinderen die niet of nauwelijks buiten spelen en een nog
groter aantal dat onvoldoende scoort op de basis- vaardigheden van bewegen! Daar moeten we toch
wat aan doen?
Om die reden hebben wij, Jantje Beton, de Johan Cruyff Foundation, de Richard Krajicek Foundation,
de Hartstichting, het Diabetesfonds en Fonds Gehandicaptensport de handen ineen geslagen om geld
in te zamelen voor het aanleggen van honderden speelpleinen, Cruyff-courts, Krajicek-playgrounds en
het breed beschikbaar stellen van verantwoordde lesmaterialen op scholen.
We praten over honderden speelgelegenheden in de buurt of op school, veilig en gezond. Wij doen dat
met overtuiging en plezier, maar we hebben de medewerking van gemeentebesturen, uw medewerking
dus, daarvoor nodig.
Uw college gaat over de ruimte. Uw college beslist over de bestemming van de eventueel beschikbare
terreinen in buurten en wijken.
Wat wij u vragen: bestem voldoende van die terreinen voor spelende kinderen. Wij doen ons best voor
de rest.
Wat is voldoende ruimte vraagt u zich wellicht af?
Jantje Beton heeft een paar jaar geleden samen met de NUSO, organisatie voor speeltuinen, een norm
ontwikkeld voor benodigd speeloppervlak in de bebouwde omgeving. Die kwam neer op tenminste 3%.
Al in 2006 heeft het ministerie van VROM aangegeven die norm serieus te nemen.
Drie procent van de bebouwde ruimte bestemmen voor speelplezier: als u dat doet gaan wij intussen
aan de slag om voldoende financiële middelen voor een snelle aanleg te realiseren. Daarvoor hebben
wij samenwerking gezocht met de Sponsor Bingo Loterij. Samen zetten we dit voorjaar daarvoor een
hele grote landelijke actie op touw. Ons doel is dat alle kinderen in Nederland binnen afzienbare tijd
voldoende speelruimte hebben.
De komende weken gaan wij alle Nederlandse gemeenten actief benaderen met dit doel en we willen
ruimschoots aandacht geven aan de gemeenten die positief op onze inzet reageren.

Mochten we niet van u horen dan ontvangt u van ons over twee weken voor de zekerheid nog een
herinnering aan deze brief, en daarna nemen we telefonisch contact met u op. We willen heel graag
onze actie tot een succes maken, en we hopen van harte dat u in dit goede voornemen en het beoogde
succes wilt delen. Kinderen zijn belangrijk voor onze toekomst, geef ze dus de ruimte.
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P.S. Uiteraard hoeft u niet op een herinnering of een telefoontje van ons te wachten. U kunt uw
gemeente, vergezeld van een positief besluit ook direct aanmelden. U kunt uw reactie richten aan dhr
M. Ernsting (marius@sponsorloterij.nl) of aan mevr. J. M. Schreuders (020-5737386).
terug

